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Dopet  
– en livsmöjlighet!

Vi människor är förenade 
med vatten ända sedan 
urtiden, sedan skapelsens 
timma. Inget levande kan 

leva utan vatten. 
Barnet, livets gåva, tillbringar 

sina första månader tryggt omgiven 
av vatten djupt inne i sin mammas 
mage. I värme och trygghet vaggas 
barnet sakta till fostervattnets brus 
utan att behöva bry sig om annat 
än vattnets underbara toner. 

Många gånger är också dopet 
och dopets vatten ett viktigt steg 
för det lilla barnet. Dopets vatten 
är precis som fostervattnet ett liv-
givande vatten. När vattnet öses tre 
gånger över barnets huvud knyts 
ett kärlekens förbund mellan bar-
net och Gud. Något speciellt sker 
som kan vara svårt för oss att sätta 
fingret på. Gud lovar att alltid vara 
närvarande. Gud lovar att hjälpa 
och att bära, i dagar av glädje men 
också i dagar av sorg. Gud kallar 
oss vid namn i dopet och ger oss en 
kallelse och en livsuppgift. 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer i början 
av juni. Senaste dag för inlämning av 
material till nästa nummer är den 30 
april 2020.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hem-
sida:  
www.svenskakyrkan.se/lund/torn
Redaktion:
Anna Svensson Melin (redaktör & an-
svarig utgivare),
Göran Jönsson, 
Christin Nilsson, 
Omslagsbild: Tore Ekelin
Tryck: Bloms tryckeri

Kyrktorn nr 1  2020

Torns församling 
samarbetar med 

Dopet och dess vatten flödar 
ständigt, inte bara för det lilla bar-
net. Nej, det finns där för varje 
människa som vill bli döpt i Jesu 
namn. Dopets vatten är vatten för 
livet, en källa att ständigt ösa ur. 
Jesus säger ju själv: ”Jag är levan-
de vatten. Den som dricker av det 
vatten som jag ger blir aldrig mer 
törstig. Det vatten jag ger blir en 
källa i henne, med ett flöde som ger 
evigt liv.”

Den 18 april erbjuder vi drop-in 
dop i Norra Nöbbelövs kyrka, du 
kan läsa mer om det lite in i tid-
ningen. Till det är alla välkomna, 
stora som små!

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde

Gud skapade den här världen som en väv 
utan sömmar. Allt hänger ihop i ett stycke: 
Berggrunden och jorden, vattnet i haven 
och i sjöarna som ger allt som växer liv. 
Gud skapade människor och djur.
Gud tände och gav oss livet.

foto: Alex Giacomini /Ikon
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Sociala medier Du vet väl om 
att du kan följa Torns församling på:

www.facebook.com/ 
tornsforsamling/ 

samt på Instagram:

www.instagram.com/ 
torns_forsamling/

Gör du det så har du alltid tillgång till 
den senaste informationen om vad 
som är på gång i församlingen.

Kvällsmässa 
med musik
och samtal på temat 

”Livet i kyrkoåret”
Sidan  7

Bokklubb
Vi startar en bokklubb i Försam-
lingsgården den 3 mars kl. 13.30.

Sidan  9

Tisdagstema
med föreläsningar 

i församlingsgården 13.30
Program:

11 febr: Biodling och honung
24 mars: Davidsharpan i Norden

5 maj: Mineraler för jordbruk och odling
Sidan  9

Tisdags
lunch

serveras i församlingsgården varje 
vecka efter middagsbönen kl 12

Sidan  7

– Det händer i Torn  – 

DROP IN vigsel
Fredagen den 14 februari 2020 
kl 15:00-18:30 i Vallkärra kyrka
Drop in-vigsel är en enkel men högtidlig vigselgudstjänst. 
Ta med ringar, legitimation och en giltig hindersprövning  
(ordnas hos Skatteverket). En av er måste vara medlem  
i Svenska kyrkan.

Efteråt bjuder vi på alkoholfritt bubbel och bakelse.

Välkommen att fira kärleken i Vallkärra kyrka 
på Alla hjärtans dag 2020!

www.svenskakyrkan.se/lund/torn

http://
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
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Babycafé 
Babycafé är för dig som är hemma 
med ett litet mindre barn. Kom 
och träffa andra föräldrar! Vi 
sjunger och delar vardagens 
små och stora ämnen tillsam-
mans. Fika serveras till själv-
kostnadspris. Varje träff avslutas 
med en sångstund. 

onsdagar kl 9:30-11:30 
Församlingsgården i Stångby

Barn och familj i Torn
Himmel och pannkaka
En kortare gudstjänst (ca 20 min)
för barn och familj. Gudstjänsten 

innehåller bl.a väl-
komstsång, teaterspel, 
bön och en hel del rö-
relsesånger för spralliga 
ben. Efter gudstjänsten 
serveras det pannkakor 
till alla - med nyttiga 

och goda tillbehör. Ingen föranmä-
lan, kom som du är. 
utvalda onsdagar kl 17:45:
Onsdag 12 februari, 25 mars, 
22 april, 27 maj* 
Församlingsgården i Stångby

*den 27 maj blir det 
Himmel och korv - 
vi firar gudstjänsten 
utomhus och grillar i 

församlingsgårdens trädgård!

Mässa med små och stora
Predikan är särskilt riktad till barn
      söndag 8 mars kl 10:00
      vallkärra kyrka
      Pilgrimskonfirmanderna 
      medverkar. Efter mässan blir 
      det bakförsäljning till förmån 
      för ACT Svenska kyrkans 
      fasteinsamling 2020.

   
   

   
   

 D
ET

 Ä

R O
SS NI TRÄFFAR I BARNVERKSAM

HETEN
!

Påskpyssel 
Veckan innan påsk blir det 
påskpyssel i församlingsgår-
den i Stångby. Vi plockar fram 
flirtkulorna, piprensarna - och 
allt annat gult vi kan hitta i 
skåpen. Välkomna små och 
stora pysslare!
torsdag 2 april 
kl 15:00-18:00

Gudstjänster i påsk

Vid två tillfällen i påsk är pre-
dikan särskilt riktad till barn. 

gudstjänst med små och
stora på långfredagen
Fredag 10 april kl 10:00
Församlingsgården i Stångby
Påskvandring. Barnkören och
Sånggruppen medverkar.

mässa med små och stora 
på påskdagen
Söndag 12 april kl 10:00
Vallkärra kyrka
Barnkören, Sånggruppen och 
Påskkören medverkar.

Välkommen små och stora till 
påsken i Torns församling!
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ett nytt år, ett nytt årtionde och 
en ny termin har börjat. Nu när 
vi går in i 2020-talet är det med 
stor glädje, förväntningar, hopp 
och Guds kärlek. Det är enormt 
givande att kunna möta barn i de 
olika skede av livet. Vi får följa 
deras utveckling och har sett hur 
de växer och frodas.

när jag reflekterar över det 
gångna året så flödar minnesbil-
derna av allt det roliga, allt det 
underbara som vi tillsammans 
med barn och ungdomar har varit 
med om. Antalet barn och familjer 
växer lavinartat i Torns församling 
och därmed även vårt arbete. 

under året har vi fått en ny 
medarbetare, Cecilia som är präst. 
Därmed har vi kunnat utöka vårt 
arbete. Vi har babycafé, barnkörer, 
sommar- och höstutflykter med 
barn och föräldrar, olika pyssel 
tillfällen vid jul, påsk och under 
höstlovet. Himmel och pannkaka 
har blivit en självklar del av barnens 
gudstjänstliv och till Mässa med 
små och stora har det kommit fler 
och fler. Vi har även startat pil-
grimskonfirmander, en grupp med 
härliga ungdomar. Barnkören och 
Sånggruppen spelade upp en mu-
sikal som heter Ogräs i rabatten. 

Så duktiga de var och det blev en 
av årets höjdpunkter.

i september bjöd vi in barnfamiljer 
till en dag för barn i Torns försam-
ling. Antalet besökare var väl över 
300 personer. Inte hade vi kunnat 
ana att så många skulle komma! 

Det var en solig och fantastisk dag 
med allt från sagoteater, hopp-
borg, sångstund, ansiktsmålning, 
tipsrunda, korvförsäljning och sist 
men inte minst fick vi låna en stor 

och glänsande traktor som blev 
mycket uppskattat. Jag hoppas att 
det blir ett återkommande inslag i 
Torns församling. 

vi avslutade året med julspelet 
Gabriel och det magiska draperiet. 
Julspelet var en egen produktion 
skrivet och spelat av medarbeta-
re i Torn och Norra Nöbbelövs 
församlingar. Antalet föreställning-
ar i Nöbbelöv och Torn blev 17 
stycken! 15 skolklasser besökte oss 
och även barn från Nöbbelövs och 
Torns församlingar fick ta del av 
julspelet. Vi räknade ihop att 618 
personer såg julspelet. 

avslutningsvis vill jag återgå till 
bönen:  Låt mig bli till välsignelse 
för något barn. Detta är vad vi 
strävar efter och det är sannerligen 
genom Guds nåd och välsignelse vi 
har fått uppdrag att kunna ge bar-
nen kärlek och en gemenskap som 
stärker dem under deras uppväxt. 
”Nu går vi tillsammans, 
nu går vi tillsammans, 
vi är på väg, vi är på väg, 
vi är på väg, vi är på väg” 
(barnpsalm som vi brukar avsluta  
Himmel och pannkaka med). 
   

nada perlenberg
Socialkurator 

”Låt mig bli till välsignelse för 
något barn”

Bön ur Bönboken - tradition och liv
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Barn och familj i Torn
Barnkörer
Vi har två barn-
körer för dig som 
gillar att sjunga. 
Barnkören är för 
dig i åk F-3. Vi 
sjunger, leker och spelar rytminstru-
ment. Övar onsdagar 17.00-17:45.
Sånggruppen är för dig i åk 4-7. 
Vi börjar sjunga tvåstämmigt och 
provar instrument. Övar onsdagar 
16:00-16:45.
Körerna medverkar vid några 
gudstjänster per år. En gång om 
året gör båda körerna en musikal
tillsammans!
info och anmälan:
Körledare Hanna Forsblad
tel 046-71 88 67 
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

musikal
ängel utan vingar
Barnkören och Sånggruppen

söndag 31 maj 15:00
stångby kyrka

bra att veta 
inför dopet

När kan vi ha dop?
Varannan lördag (jämna veckor) eller i 
söndagens gudstjänst i någon av Torns 
kyrkor (Vallkärra, Stångby, V Hoby, 
Håstad, Igelösa). 

Var bokar vi? 
Kontakta Lunds pastorsexpedition, 
tel 046-71 88 88, öppet kl 9-15

Dopklänning?
Vi har dopklänning till utlåning.

Vill du prata mer om dop? 
Vi svarar gärna på dina frågor 
och funderingar kring dopet. Alla 
kontaktuppgifter finns på sid 19 - och 
på vår hemsida.

Välkommen till dop!

Du är det fi naste jag vet

Funderar du på att låta döpa ditt 
barn? Dopgudstjänsten är en livets 
och glädjens fest! I dopet får vi 
höra löftet om att Gud alltid ska 
fi nnas med i barnets alla stunder – 
i glädje och sorg: 
Du är älskad och värdefull. Jag är 
med dig alla dagar.

DROP IN dop
Lördagen den 18 april i Norra Nöb-
belövs kyrka.
Ingen tidsbokning. Efteråt bjuder vi 
på tårta!

För mer info kontakta Anna Svens-
son Melin 046-71 87 80 eller se vår 
hemsida.
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Tisdags
luncher

TisdagsluncheniFörsam
lingsgårdeninledsmedenkort
middagsbönkl12:00.
Meddelaköketsenastkl10:00på
046718866attdukommer.
Swishatill123 174 7195,skrivlunch

11 feb Bröllopssoppa

18 feb Korv stroganoff

25 feb Ärtsoppa / svampsoppa

3 mars Villarps köttfärssoppa

10 mars Potatis- & purjolökssoppa

17 mars Het tomatsoppa

24 mars Ängamat

31 mars Falsk hummersoppa

7 april Världsgod 
vegetarisk soppa

14 april Kycklinggryta med ris

21 april Ärtsoppa / sparrissoppa

28 april Klar grönsakssoppa

5 maj Stallarholmssoppa

12 maj Löksoppa med blomkål

foto: Marie Darte

Fasteaktionen

Kvällsmässa med musik
och samtal på temat 

”Livet i kyrkoåret”
Vi firar en enkel kvällsmässa tillsammans i Vallkärra kyrka kl 
18:00 på sex utvalda onsdagar. Musiker: David Henningsson 
eller Ellika Bråliden. Efter mässan bjuds du in att stanna på före-
drag och samtal kring ’Livet i kyrkoåret’.

19 februari – Reformationsdagen
– Vad innebär det att reformera 
kyrkan, om ordet reformera både 
betyder att förnya och att återge 
något dess ursprungliga form?
4 mars – Fastetiden
– Vad fastar vi från och för, vad 
innebär det att avstå och vad för-
bereder vi oss för?
18 mars – Jungfru Marie Bebådelsedag
 – Vad har kvinnornas roll och 
plats varit på Jesu tid och i vår 
kyrka?

1 april - Palmsöndagen
– Jesus är på väg mot korset, men 
hur ser vår egen väg ut, hur när-
mar vi oss korset?
15 april – Påsktiden
– Vi firar uppståndelsen, men hur 
lever vi vidare i den sen?
13 maj – Bönsöndagen
– Vad är det att leva sitt liv i bön, 
det mystika livet? 

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.

FASTEAKTIONEN 2020 Fo
to

: D
eb

or
ah

 R
os

so
uw

 /
 Ik

on

DU kan vara med och stödja 
Fasteaktionen i Torns 

församling genom att skänka 
hembakat bröd, kakor, småkakor 
eller genom att safta, sylta eller 
något annat.

Årets stora insamlingsdag är 
söndag den 8 mars i Vallkärra 
kyrkan direkt efter Högmässan kl 
10. Lämna gärna vad ni har bakat 

eller skapat till Församlingsgår-
den, Vallkärravägen 14. Om ni 
har frågor eller vill bestämma en 
tid för att lämna in saker ring 
Nada Perlenberg 046-71 87 66 
eller maila till nada.perlenberg@
svenskakyrkan.se. Ni kan också 
Swisha en gåva till 900 12 23. 
Skriv ACT. Tack för ditt engage-
mang!

Foto: Ellen Jakobsson
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 – Mötesplats Torn  – 

 Fairtrade?
Torns församling jobbar för en bätt-
re värld med bättre levnadsvillkor för 
människor som lever i fattigdom. 

Församlingen, tillsammans med de 
övriga församlingar i Lund är Fairtrade 
certifierade. 

Du kan även handla eller fika rättvist i Lund.
Information finns på www.lund.se/fairtrade

Konstvisning
 15 mars kl 12-16 samt 13 april kl 10-13 

Välkommen till öppen visning av 
konstverken i Odarslövs kyrka. 

Fakta om Ljus- &  ljudkonstverken  Uppåt och 96, 
skapade av Jesper Wachtmeister och Jérôme Fran-
ce. Wachtmeister gestaltar genom sitt verk ”Uppåt” 
människans rationella, emotionella och spirituella sid-
or som vänder sig mot himlen för att ställa frågor och 
söka svar. Jérôme France har tillsammans med ljudde-
signern Nadège Feyrit skapat det interaktiva verket 
”96” med originalmusik och ljudspår som triggas av 
besökarnas rörelser.foto: Anna Svensson Melin

Stiftelser och fonder
Under februari och mars månad 
kan du söka fonder om du har 
låg inkomst eller har hamnat i 
ekonomiska svårigheter. Kontak-
ta mej, ring eller maila så bokar 
vi in en tid. Jag har tystnadsplikt. 

Samtal
Om du behöver prata med någon 
eller behöver hjälp med myndig-
hetskontakter hör av dig till mig

Kontakta Nada Perlenberg
socialkurator, Torns församling.

Ring 046-71 87 66 eller maila nada.perlenberg@svenskakyrkan.se
Välkommen!

Modevisning
Måndagen 16 mars 18:00
Seniorshop intar åter 
församlingsgården.
Välkommen till en modevisning 
med direktförsäljning av vår-
kollektionen som visas av 
bygdens lokala mannekänger. 
Kaffe serveras.

 

Tyst retreat 
i Västra Hoby

söndag 1 mars kl 11-16 

i Västra Hoby kyrka

Fastetiden börjar.
Ta en stilla dag och vänd blicken inåt. 
Vi är tillsammans i tystnad. 
Anmälan senast 23 februari.
För mer info kontakta
ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

https://www.lund.se/fairtrade/
mailto:nada.perlenberg%40svenskakyrkan.se?subject=
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 – Mötesplats Torn  – 

Bokklubb
Under vårterminen startar vi en 
bokklubb! Vi träffas 4 tisdagar 
med start den 3 mars kl. 13.30.

Vi läser en bok och samtalar 
kring den. Samtidigt fikar vi och 
har trevligt. Välkommen även till 
middagsbön och tisdagslunch kl 
12. Anmälan görs till Nada Per-
lenberg senast den 21 februari då 
vi måste inhandla böcker.

Swede Hollow är en roman av Ola 
Larsmo utgiven 2016 som handlar 
om svenska invandrare som bo-
sätter sig i området Swede Hollow 
i Saint Paul, Minnesota och deras 
kamp för att skapa sig ett bättre 
liv. Vid sekelskiftet 1800-1900 
bodde mer än tusen svenskar i en 
slum som stadens myndigheter beskrev som ett pesthåll. Vad hände med 
de? Hur behandlades de av det övriga samhället? Intressanta frågor då 
världen åter präglas av migration och folkvandring.

Sticka, virka, 
sy & fika
Församlingens stickcafé träffas 
onsdagar ojämna veckor mellan 
kl 18:30-20:30 i Församlings-
gården. 

Vi stickar, virkar, broderar 
och fikar. Handarbete är inget 
måste i vår gemenskap, ta en 
fika och prata en stund. Många 
av våra handarbeten skänker 
vi till välgörenhet. Vi tar gärna 
emot restgarn som vi sedan 
omvandlar till täcken i mor-
morsrutor och barnkläder. Väl-
kommen!

För mer info kontakta:
Eva Åkesson  
046-24 90 38 
evanybo@ortofta.com

NYHET!

Tisdagstema
med föreläsningar i församlingsgården  
i Stångby 13.30-14.30

Program:
11 febr: Biodling och honung: Katarina Bäckström berättar om biodling 
ur historiskt och nutida perspektiv. Provsmakning av olika sorters 
honung
24 mars Davidsharpan i Norden: den Wallinska psalmboken 200 år 
Martina Björk – om den Wallinska psalmbokens tillkomst och mot-
tagande. Tillsammans sjunger vi några av Johan Olof Wallins psal-
mer.
5 maj: Mineraler för jordbruk och odling Hans Åkesson

Bibelstudium samlas i för-
samlingsgården varannan vecka 
och läser och pratar om bibeln 
tillsammans under ledning av 
Staffan Åkerlund.

Vi läser breven i Nya testa-
mentet; Paulus, och sedan Pet-
rus, Johannes och Judas.

Träffen inleds med fika, se-
dan läser vi en bibeltext och 
samtalar om vad texten betyder 
och vad den säger oss.

Nya deltagare varmt välkom-
na! För mer info: staffanaker-
lund@hotmail.com

mailto:evanybo%40ortofta.com?subject=
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Gudstjänst och musik
Vallkärra kyrka ons 19 febr 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: 
Reformationsdagen – Vad innebär 
det att reformera kyrkan, om 
ordet reformera både betyder att 
förnya och att återge något dess 
ursprungliga form? 
Musiker: David Henningsson

Håstads kyrka sön 23 febr 
Högmässa 10:00

FASTLAGSSÖNDAGEN

Kärlekens väg

Vallkärra kyrka ons 26 febr 
Askonsdagsmässa 19:00

ASKONSDAGEN

Bön och fasta

Västra Hoby kyrka sön 1 mars 
Högmässa 10:00

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Prövningens stund

Vallkärra kyrka ons 4 mars 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: 
Fastetiden – Vad fastar vi från och 
för, vad innebär det att avstå och 
vad förbereder vi oss för? 
Musiker: Ellika Bråliden.

Vallkärra kyrka sön 8 mars 
Mässa med små och stora 10:00

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Den kämpande tron
Pilgrimskonfirmanderna medver-
kar. Efteråt blir det bakförsäljning 
till förmån för fastekampanjen.

Håstads kyrka sön 15 mars 
Högmässa 10:00

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Kampen mot ondskan

Vallkärra kyrka ons 18 mars 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: Jungfru 
Marie Bebådelsedag – Vad har kvin-
nornas roll och plats varit på Jesu 
tid och i vår kyrka? 
Musiker: David Henningsson.

Stångby kyrka sön 22 mars 
Högmässa 10:00

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Guds mäktiga verk

Tornsalen ons 25 mars 
Himmel och pannkaka 17:45

Vi firar en enkel och 
svängig gudstjänst till-
sammans med mycket 
musik, där tilltalet är 
för barn. Efteråt äter 
vi pannkakor - med 
mycket sylt och gräd-

de! Välkommen!

Igelösa kyrka sön 29 mars 
Högmässa 10:00

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Försonaren

Vallkärra kyrka ons 1 april 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: 
Palmsöndagen – Jesus är på väg 
mot korset, men hur ser vår egen 
väg ut, hur närmar vi oss korset?  
Musiker: Ellika Bråliden.

Varje vecka: 

Tornsalen, församlings
gården i Stångby 
Morgonbön  
tis och onsdagar kl 9 
Middagsbön  
tisdagar kl 12
Vallkärra kyrka sön 2 febr 
Högmässa 10:00

KYNDELSMÄSSODAGEN

Uppenbarelsens ljus
'Alla kan sjunga'-kören medver-
kar.

Igelösa kyrka sön 9 febr 
Högmässa 10:00

SEPTUAGESIMA

Nåd och tjänst

Tornsalen ons 12 febr 
Himmel och pannkaka 17:45

Vi firar en enkel och 
svängig gudstjänst till-
sammans med mycket 
musik, där tilltalet 

är för barn. Efteråt 
äter vi pannkakor - 
med mycket sylt och 

grädde! 
Välkommen!

Stångby kyrka sön 16 febr 
Högmässa 10:00

SEXAGESIMA

Det levande ordet

foto: Cecilia Cardona Castro
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Kyrkkaffe
Efter söndagarnas högmässa 
serverar vi kyrkkaffe

Stångby kyrka sön 22 mars 
Högmässa 10:00

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Guds mäktiga verk

Tornsalen ons 25 mars 
Himmel och pannkaka 17:45

Vi firar en enkel och 
svängig gudstjänst till-
sammans med mycket 
musik, där tilltalet är 
för barn. Efteråt äter 
vi pannkakor - med 
mycket sylt och gräd-

de! Välkommen!

Igelösa kyrka sön 29 mars 
Högmässa 10:00

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Försonaren

Vallkärra kyrka ons 1 april 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: 
Palmsöndagen – Jesus är på väg 
mot korset, men hur ser vår egen 
väg ut, hur närmar vi oss korset?  
Musiker: Ellika Bråliden.

Västra Hoby kyrka sön 5 april 
Gospelmässa 10:00

PALMSÖNDAGEN

Vägen till korset
Torn gospel medverkar

Igelösa kyrka mån 6 april 
Passionsandakt 19:00

Vi samlas till en stund av efter-
tanke, lyssnar till musik och Stilla 
veckans texter. Musiker: Olof och 
Ellika Bråliden.

Håstads kyrka tis 7 april 
Passionsandakt 19:00

Vi samlas till en stund av ef-
tertanke, lyssnar till musik och 
Stilla veckans texter. Musiker: 
Charlotte Erlanson- Albertsson 
och hennes dotter Elin Albertsson 
Krajewski.

Västra Hoby kyrka ons 8 april 
Passionsandakt 19:00

Vi samlas till en stund av efter-
tanke, lyssnar till musik och Stilla 
veckans texter. Hanna Forsblad 
tolkar Eva Cassidy.

Vallkärra kyrka tors 9 april 
Skärtorsdagsmässa 19:00

SKÄRTORSDAGEN

Det nya förbundet
Musiker: Margareta Ågren

EvaCassidy föd-
des 1963 i 
Washington 

DC. Hon sjöng de flesta genrer 
såsom jazz, gospel, pop och 
folkmusik och hon väckte upp-
märksamhet med sin alldeles 
speciella sångröst. När hon dog 
i cancer enbart 33 år gammal 
hade hon ännu inte fått något 
skivkontrakt. Många i hennes 
hemstad hade dock upptäckt 
henne och det fanns flera inspel-
ningar där hon sjöng.

Eva skrev ingen egen musik 
utan hennes signum var att hon 
arrangerade om andra artisters 
alster och på så sått satte hon 
sin egen signatur på dem. En 
månad efter hennes död släpp-
tes ett första album som 2001 
nådde de brittiska topplistorna 
och som gjorde henne världs-
känd.

På onsdagens passionsandakt 
i Västra Hoby får vi höra några 
av hennes arrangemang sjungas 
av Hanna Forsblad.

foto: Göran Jönsson
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Tornsalen fre 10 april 
gudstjänst med små och stora på 
Långfredagen 10:00

LÅNGFREDAGEN

Korset
Barnkören och Sånggruppen 
medverkar.

Vallkärra kyrka fre 10 april 
Långfredagsgudstjänst 15:00

LÅNGFREDAGEN

Korset
Påskkören medverkar.

Vallkärra kyrka sön 12 april 
Mässa med små och stora på 
Påskdagen 10:00

PÅSKDAGEN

Kristus är uppstånden
Barnkörerna medverkar.

Vallkärra kyrka mån 13 april 
Emmausgudstjänst 14:00

ANNANDAG PÅSK

Möte med den uppståndne
Påskkören medverkar. Efterföljan-
de vandring.

Vallkärra kyrka ons 15 april 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”: 
Påsktiden – Vi firar uppståndelsen, 
men hur lever vi vidare i den sen?
Musiker: Ellika Bråliden.

Varje vecka: 

Tornsalen, församlings
gården i Stångby 
Morgonbön  
tis och onsdagar kl 9 
Middagsbön  
tisdagar kl 12

foto: Magnus Aronson /Ikon

foto: Göran Jönsson

Stångby kyrka sön 19 april 
Högmässa 10:00

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Påskens vittnen

Tornsalen ons 22 april 
Himmel och pannkaka 17:45

Vi firar en enkel och svängig 
gudstjänst tillsammans 

med mycket musik, 
där tilltalet är för 

barn. Efteråt äter 
vi pannkakor 
- med mycket 
sylt och grädde! 

Välkommen!

Stångby kyrka sön 26 april 
Högmässa 10:00

TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Den gode Herden
med konfirmation

12 
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Håstads kyrka sön 3 maj 
Högmässa 10:00

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Vägen till livet

Igelösa kyrka sön 10 maj 
Högmässa 10:00

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Att växa i tro

Vallkärra kyrka ons 13 maj 
Kvällsmässa 18:00

Kvällsmässa med musik och efter-
följande föredrag och samtal på 
temat ”Livet i kyrkoåret”:  
Bönsöndagen – Vad är det att leva 
sitt liv i bön, det mystika livet? 
Musiker: Ellika Bråliden.

Västra Hoby kyrka sön 17 maj 
Högmässa 10:00

BÖNSÖNDAGEN

Bönen

Annan plats tors 21 maj 
Gökotta Stångby mosse 8:00

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Herre över allting
Gökotta på Stångby mosse. Behö-
ver du hjälp att hitta dit? Kom till 
Stångby kyrkas parkering kl 7:30 
så blir du guidad. Ta med filt och 
fikakorg! Medverkande musiker: 
Hristina Nestorov och Göran 
Jackson.

Vallkärra kyrka sön 24 maj 
Högmässa 10:00

SÖNDAGEN FÖRE PINGST

Hjälparen kommer

Tornsalen ons 27 maj 
Himmel och korv 17:45
Vi firar en enkel och svängig 

gudstjänst tillsammans med 
mycket musik, där 

tilltalet är för barn. 
Idag är vi i försam-

lingsgårdens trädgård. 
Efteråt grillar vi korv! Inomhus 
vid regn. Välkommen!

Igelösa kyrka sön 31 maj 
Högmässa 10:00

PINGSTDAGEN

Den heliga Anden

Stångby kyrka sön 31 maj 
Musikal 14:00

PINGSTDAGEN

Den heliga Anden
Sånggruppen och Barnkören 
framför musikalen Ängel utan 
vingar (av Karin Runow).

Domkyrkan mån 1 juni 
Gemensam högmässa i 
Domkyrkan 18:30

ANNANDAG PINGST

Andens vind över världen

Kyrkkaffe
Efter söndagarnas högmässa 
serverar vi kyrkkaffe

foto: Göran Jönsson
Gökotta 30 maj 2019 i Stångby mosse   Den rara orkidén ängsnyckel stod i full blom i mossen
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Konfirmation F ö l j  med !

FOTBOLL, OK! LÄGER MED BAD OCH FOTBOLL I KARLSKRONA SKÄRGÅRD.

PAX-KONFIRMANDER. LÄGER PÅ ÖSTERLEN OCH VANDRINGAR TILL HELIGA 

PLATSER I SKÅNE.

fotboll, ok!
Vi kommer att starta upp en ny konfirmandgrupp!
Gruppen är inriktat på fotboll, vandring och rörelse med en för-
sta träff första advent 2020 och läger under en sommarvecka i 
juni på Stenbräcka, med närhet till bad och fotbollsplan. 
Fotbollskonfirmation passar alla, du måste inte ha spelat fotboll 
för att vara med eller vara aktiv fotbollsspelare just nu.
Du som deltar behöver inte tycka, se ut eller tro på något spe-
ciellt sätt, men du ska vara beredd på att lägga ifrån dig mobilen 
och fylla en vecka med fartfyllda aktiviteter och djupa frågor 
om tro och liv.
startdatum: Första advent 29 nov 2020 och träff ca en gång i 
månaden.
kostnad: 600 kr.
läger: 14/6-20/6 2021. Vi är på läger för att lära känna varandra, 
bada och busa på Stenbräcka lägergård, Tjurkö, Karlskrona skärgård.
konfirmation 23/6 2021 med kvällskonfirmation i en av kyr-
korna i Torns församling.

Om det finns äldre ungdomar som kan tänka sig att åka med på 
lägret, så kan vi erbjuda ledarutbildning.

pax-konfirmander
Pilgrimsvandring är inte något du gör, utan snarare något du är: 
Du är på vandring genom livet, med Gud och med dina med-
människor. Vi lovar att du inte kommer att behöva sitta stilla, 
men kommer till att få inre frid. Vi samarbetar med Pilgrimsvä-
gen Skåne-Blekinge. Träffarna är i någon av Torns församlings 
kyrkor och på Liberiet, pilgrimsplatsen vid Domkyrkan. Under 
hösten kommer vi att vandra till församlingens olika kyrkor, Kö-
penhamn, Malmö, S:t Lars kyrkogård och upptäcka Lunds heliga 
platser. Söndagsträffar och förläger med övernattning i en av 
våra kyrkor.
startdatum: 25 oktober 2020
kostnad: 400 kr.
läger: 29 mars -1 april 2021. Vi är på en gård på Österlen, där 
det finns möjlighet till fina vandringar, bad och samtal.
Under lägret besöker vi Killans bönegård och Marievalls kloster.
konfirmation: 18 april 2021

frågor och anmälan: Välkomna att höra av er till: Cecila 
Cardona Castro, barn- och ungdomspräst i Torns församling, 
tel 046-71 88 65 cecilia.cardona.castro@svenskakyrkan.se
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Sjung i körSjung i kör
Att sjunga gör gott för både kropp och själ! Om du känner att du inte 
vill eller kan sjunga varje vecka, har vi nu startat upp projektkörer som 
trä� as några veckor och övar, och medverkar sedan i en gudstjänst 
som avslutning på projektet. Det går bra att vara med på något projekt 
eller alla, beroende på vad man känner att man hinner och vill.
Under våren har vi Påsk-kören och Vandra och sjung-kören. 
Följ med och sjung ut!

påskkören
Vi övar fem tisdagar i mars (3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 ) kl 19-21 i församlingsgården 
i Stångby, och sjunger sedan i Långfredagsgudstjänsten i Vallkärra kyrka 10/4 kl 
15 och i Emmausgudstjänsten på Annandagpåsk i Vallkärra kyrka kl 14. Kontakta kör-
ledare Hanna Forsblad om du vill sjunga med i Påskkören!

vandra och sjung
Vi träffas vid respektive kyrka, börjar med att vandra en timme tillsammans, för 
att sen sjunga en timme i kyrkan. Vi avslutar med att sjunga Pilgrimens sju sånger i 
högmässan i Stångby kyrka den 7 juni kl 10. 
Tis 5/5 Vallkärra kyrka kl 18.30-20.30 – Samma spår
Tis 12/5 Västra Hoby kyrka 18.30-20.30 – Bekymmerslöshet, Så delas jord och himmel
Tis 19/5 Håstad kyrka 18.30-20.30 – Enkelhetens gåva, Långsamhetens tid 
Tis 26/5 Igelösa kyrka 18.30-20.30 – Tystnaden går
Tis 1/6 Odarslövs kyrka 18.30-20.30 – Vindarna lär mig
Sön 7/6 Stångby kyrka kl 10 – Vi sjunger i högmässan
Sista anmälningsdag till Vandra och sjung-kören 27/4.

frågor och anmälan: Hanna Forsblad (körledare) tel 046-71 88 67 
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se eller Ellen Jakobsson (präst) tel 046-71 88 68 
ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

Våra nuvarande konfirmander är nu un-
gefär halvvägs på sin resa. Vi börjar våra 
träffar med att fira högmässa och sedan 
pilgrimsvandring. Det har vi gjort i sol, vind 
och regn.
Vi har varit på en ekumenisk vandring i 
Köpenhamn, vandring i Malmö på för-
intelsens minnesdag och övernattning i 
församlingshemmet. Vi har vårt läger på 
Österlen att se fram emot.  Konfirmatio-
nen äger rum i högmässan den 26 april 
kl 10:00 i Stångby kyrka, dit alla är 
hjärtligt välkomna!

Halvvägs framme

TORNS PILGRIMSKONFIRMANDER 2019-2020

konfirmation i stångby kyrka 

26 april - välkommen!

HANNA OCH ELLEN
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De kvinnliga helgonen 
i Håstads kyrka

räskulpturerna över dopal-
taret i Håstads kyrka är från 
1500-talet, och föreställer de 

fyra kvinnliga helgonen S:ta Barba-
ra, S:ta Dorotea, S:ta Katarina och 
S:ta Margareta. 
De kallas i den kristna medeltida 
konsten för ”virgines capitales”, 
huvudjungfrurna. 

margareta betyder ”pärlan” (av 
grekiskans margaron, pärla). Från 
hennes dödsstund berättas att Gud 
som svar på hennes bön gav löfte 
om att barn, som föddes i hus 
helgat till hennes minne, inte skulle 
födas lama, blinda eller stumma. 
Därigenom betraktades hon som 
barnaföderskornas skyddshelgon. 
Dessutom var hon skyddshelgon 
för bönder och anropades vid 
åskväder, som en helvetisk drake 
ansågs åstadkomma. Med tanke på 
hennes seger över draken blev hon 
en kvinnlig motsvarighet till S:t 
Göran. En legend t o m identifierar 
henne med den prinsessa, som S:t 
Göran räddade från draken
Sankta Margareta av Antiokia 
är avbildad med en turban på 
huvudet och en drake på rygg 
vid vänstra foten. Vad hon hållit 
i vänstra handen är ovisst, efter-

som dess emblem är borta, men i 
sin bok Skånes konsthistoria för 
medeltiden anger CG Brunius att 
det kan vara ett spjut. Det kan 
också tänkas ha varit en korsstav 
eftersom hon, enligt legenden, 
dödade en drake med en sådan. En 
tredje tolkning är att det kan vara 
ett svärd med tanke på att det är 
hennes dödsvapen.

katarina betyder ”den rena” (av 
grekiska katharos, ren, obefläckad).
S:ta Katarina betraktades som 
skyddshelgon för mjölnare, vagn-
makare och spinnerskor - med 
tanke på hjulen, för lärare och 
filosofer - hänsyftande på disputa-
tionen med de femtio lärde, för fri-
sörer - med hänseende till knivarna 
i hjulen, samt boktryckare, garvare 
och jungfrur - jfr nedan betydelsen 

av hennes namn. Hon åkallades vid 
migrän (halshuggen) och vid sjuk-
domar på tungan. Hon anropades 
av barnaföderskor för mjölk med 
anledning av vad som berättas från 
hennes död, att det ur såret efter 
svärdshugget rann mjölk i stället 
för blod. Till henne bad man även 
för att återfinna drunknade. Om 
man kastade ett hjul från en staty 
av henne i vattnet, sades det sjunka 
på just det ställe, där den drunkna-
de låg. Sankta Katarina av Alex-
andria ses med krona på huvudet, 
en uppslagen bok i vänster hand 
och ett svärd i höger hand samt ett 
sönderslaget hjul vid fötterna.

dorotea betyder ”Guds gåva” 
(grekiska av doris, gåva och Theos, 
Gud). På S:ta Doroteas bön gav 
gossen korgen åt Theophilus, som 
lät omvända och döpa sig. Till följd 
härav led han senare själv martyr-
döden. 
S:ta Dorotea betraktades som träd-
gårdsmästarnas och blomsterodlar-
nas skyddshelgon och anropades 
av nygifta och barnaföderskor. 
Hon åkallades vid falska anklagel-
ser, vid fattigdom och dödsnöd.
Hon ses avbildad med en rund 
grepkorg på fot i vänster hand 

Träskulpturerna från 1500-talet har spännande historier att berätta.

T
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samt en uppslagen bok i höger. Om 
S:ta Dorotea berättas det, att hon 
var dotter till en senator i Kappa-
docien i Mindre Asien. Under den 
diokletianska förföljelsen mot de 
kristna blev hon fängslad, ställd in-
för rätta och halshuggen med svärd 
omkring år 304. Svärdet har därför 
blivit ett av de attribut, som hon 
avbildas med i den kristna konsten, 
där hon framställs som en ung kvin-
na med en krona eller krans av rosor 
på huvudet.
Till S:ta Doroteas attribut hör också 
en korg med rosor och äpplen och 
en rosenkvist. Sin förklaring får 
detta i legenden, som berättar, att 
när hon fördes till avrättningsplatsen 
bad den kejserliga advokaten Theop-
hilus henne hånfullt, att hon skulle 
sända honom en korg med frukter 
och rosor som ett tecken på att hon 
kommit till sitt så beprisade paradis. 
Detta lovade hon att göra. Därpå 
böjde hon knä för att få det dödan-
de svärdshugget. I det ögonblicket 
visade sig en gosse (identifierad som 
Jesusbarnet), iklädd en purpurfärgad 
mantel och prydd med stjärnor i 
håret. Han hade en korg med rosor 
och tre äpplen, trots att det var mitt 
i vintern.

barbara, betyder ”främling” (jfr 
barbar). S:ta Barbaras vanligaste att-
ribut är ett torn, oftast försett med 
tre fönster. Stundom har hon också 
sitt dödsvapen, ett svärd, i handen 
eller en kalk. Det senare med anled-
ning av att hon enligt legenden ska 
ha mottagit nattvarden av en ängel 
från himlen. Hon betraktas som de 
döendes skyddshelgon. På grund av 
hennes attribut, tornet, som har viss 

likhet med ett försvarstorn, är hon 
beskyddare för artilleriet och dem 
som hanterar krut och kulor. Att 
hon är skyddshelgon för artilleriet 
kan också ha sin förklaring i blixten, 
som dödade hennes far. Artilleriet 
och blixten har ju vissa likheter. 
Hon anropades vid oväder och fara 
för blixtnedslag och med anled-
ning av att man vid svåra åskväder 
brukade ringa i kyrkklockorna, 
ansågs hon vara skyddshelgon även 
för klockgjutarna. Därtill är hon 

beskyddarinna för torn, fästningar, 
vapensmeder, kanongjutare, arki-
tekter, byggnadsarbetare, murare, 
timmermän, fångar m fl.
Sankta Barbara är avbildad med ett 
fyrkantigt torn med rundbågig dörr 
vid sin vänstra sida, en bok i högra 
handen samt en krona på huvudet.
Det berättas enligt legenden, att 
hon var dotter till en rik och för-
näm hedning vid namn Dioscurus 
i Nicomedia i Bitynien i Mindre 
Asien. Mot hans vilja intresserade 
hon sig för kristendomen och kom 
i kontakt med biskop Origenes av 

Alexandria, som sände en diakon 
för att undervisa henne i den kristna 
läran. I hemlighet lät hon döpa sig. 
Fadern, som var rasande över att 
hon avfallit från de gamla gudarna, 
försökte först hindra henne i hennes 
kristna tro genom att skaffa henne 
rika och förnäma friare. Men hon 
förblev orubblig i sin kristna tro och 
vägrade gifta sig med en hedning. 
Till slut spärrade fadern in henne i 
slottstornet.

jungfru maria, Himladrottningen, 
bär en gyllene krona och står i en 
halvmåne. Hon har Jesusbarnet på 
sin vänstra arm. 
En tolkning är att barnet har ett 
äpple i handen. Det skulle sym-
bolisera frälsningen genom den 
andre Adam. CG Brunius menar att 
föremålet i barnets hand förestäl-
ler ett klot, världsalltet. Det skulle 
symbolisera Kristi herravälde över 
allt skapat.

Text från svenskakyrkan.se/lund/torn
Foto: Martin Sahlström
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Lösningar till Tornkrysset och Sudoku i Kyrktorn 2019 nr 4 

4 7 9 8 3 1 6 5 2
2 5 3 7 6 9 8 1 4
1 8 6 2 5 4 3 9 7
9 4 2 3 1 7 5 6 8
5 6 7 9 4 8 2 3 1
8 3 1 6 2 5 7 4 9
6 1 4 5 7 2 9 8 3
3 2 8 1 9 6 4 7 5
7 9 5 4 8 3 1 2 6

1 2 4 3 8 6 7 5 9
5 3 7 2 1 9 4 6 8
9 8 6 4 7 5 3 1 2
4 9 3 7 2 1 6 8 5
8 6 2 9 5 3 1 7 4
7 1 5 8 6 4 9 2 3
6 5 9 1 3 8 2 4 7
3 7 1 5 4 2 8 9 6
2 4 8 6 9 7 5 3 1

Fasteaktionen 2020 inleds på fast-
lagssöndag den 23 februari och 
pågår fram till palmsöndagen den 
5 april.

Många har sett reklamen på Tv 
där en liten flicka står vid utanför 
skolans staket och tittar in och ser 
pojkar som undervisas. Hon får inte 
vara med. Det är en vacker men 
sorglig reklam för så är verklighe-
ten för många flickor och kvinnor 
i världen. Act Svenska kyrkans jul-
insamlings tema var just ”För alla 
flickors rätt till ett värdigt liv”. 
Ett liv utan våld, övergrepp, köns-
stympning och barnäktenskap. Ett 
rättvist liv med utbildning, trygghet 
och möjligheter. 

Årets fasteaktion handlar om att 
vi har alla rätten att leva i trygg-
het och säkerhet, i frihet från våld. 
Kampen för fred, jämställhet, rätt-

visa och hållbarhet hör ihop. Vi le-
ver alla under samma himmel och 
ska ha samma rättigheter men verk-
ligheten ser olika ut. Tillsammans 
skapar vi hopp, möjligheter och en 
hållbar framtid. 

Många undrar säkert över var-
för Svenska kyrkans internationella 
arbete har ändrat namn till ACT 
och varför vi har en fasteaktion och 
inte en fasteinsamling. 

Act Svenska kyrkan är en del av 
ACT-alliansen- Action for Churches 
Together), en global rörelse där vi 
är med och förändrar förtryckande 
strukturer för att uppnå ökad jäm-
ställdhet. Tron är viktig för våra liv 
och värderingar och påverkar synen 
på kvinnors och mäns roll i samhäl-
let. Därför har vi tillsammans med 
andra kyrkor en unik möjlighet att 
driva frågor för jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. Act Svenska 
kyrkan har en stark lokal närvaro 
där vi driver angelägna frågor gent-
emot beslutsfattare och makthavare 
på nationell och global nivå. Ordet 
Act betyder att agera och aktion är 
en aktiv handling. Vi gör något och 
vi gör det tillsammans. ACT Svens-
ka kyrkan är internationell diako-
ni, tillsammans i handling för hopp 
och värdighet.

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Nada Perlenberg
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Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. För-
samlingen består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv. 
Varje söndag firas det högmässa i någon av kyrkorna och i veckorna pågår verksamhet i församlingsgården i Stångby.

Illustration: Jenny Lindqvist
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